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Predkladacia správa

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018. 

Hlavným účelom predkladaného návrhu je novelizácia zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti s povinnosťou transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. 

Ciele predkladaného návrhu v článku I týkajúceho sa novelizácie zákona o ochranných známkach  je potrebné vnímať v globálnych súvislostiach celého systému ochranných známok v EÚ. V kontexte prvotného návrhu smernice bol Európskou komisiou definovaný ako cieľ posilnenie inovácií a hospodárskeho rastu uľahčením prístupu osôb k systémom zápisu ochranných známok v celej EÚ a zvýšením ich efektívnosti z hľadiska nižších nákladov a nižšej miery zložitosti, rýchlejších postupov, väčšej predvídateľnosti a právnej istoty. Príkladmo možno uviesť konkrétne ciele ako napr. vytvorenie priestoru klientom registračného úradu (ÚPV SR) pre zápis nových druhov ochranných známok (vrátane nových možností ich vyjadrenia), posilnenie práv majiteľov ochrannej známky a prehĺbenie zásady poskytovania ochrany len ochranným známkam skutočne používaným relevantným spôsobom.
Novelizačné články II až IV sa týkajú zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh v týchto častiach odstraňuje  marginálne nedostatky právnej úpravy predovšetkým formulačného, resp. legislatívno-technického charakteru,  a to s cieľom dosiahnuť také znenie právnych noriem, ktoré ich adresátom zabezpečí potrebnú jasnosť a zrozumiteľnosť legislatívneho textu. 

Návrh zákona zakladá vplyvy na verejné financie, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a má aj sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie. Podrobnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona bol predmetom predbežného pripomienkového konania, ktorého výsledkom je nesúhlasné stanovisko Stálej pracovnej komisie LRV SR na posudzovanie vybraných vplyvov, a to z dôvodu rozpočtovo nezabezpečených vplyvov na rozpočet verejnej správy. Napriek uvedenému stanovisku komisie postupuje predkladateľ  materiál do ďalšieho schvaľovacieho procesu (medzirezortné pripomienkové konanie) a uvádza, že bolo vyvolané, a teda prebieha rokovanie s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (sekcia rozpočtovej politiky) s požiadavkou na navýšenie rozpočtu pre rok 2018 z titulu pripravovaných legislatívnych zmien.  Komisia uplatnila aj  niekoľko návrhov na úpravu analýzy vplyvov. Predkladateľ tieto zohľadnil a sú zapracované v doložke vplyvov a príslušných analýzach vplyvov.

Návrh zákona nemá byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého výsledky sú uvedené vo vyhodnotení a na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR a Hospodárskej a sociálnej rady SR sa predkladá bez rozporov.

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 14. januára 2019, a to s poukazom na článok 54 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/2436, berúc do úvahy aj potrebnú legisvakančnú lehotu a štandardnú dĺžku legislatívneho procesu.


